Kalastaminen Teijon ja Mathildedalin merialueilla vuonna 2014
eiden karttoja. Kartat ovat myös esillä kylien
ilmoitustauluilla.

Teijon ja Mathildedalin vesialueiden hoitokunnat ovat sopineet, että myös vuonna 2014
osakaskuntien vesialueilla voidaan kalastaa yhteisillä pyydysmerkeillä. Yhdellä pyydysmerkillä saa yhden pyydysyksikön kalastusoikeuden. Tällaisia pyydysyksiköitä ovat:
• Verkko, pituus 30 m, silmäkoko kuhalle
vähintään 45 mm
• Katiska
• Pikkurysä, vanne < 1 m. Isorysästä sovittava erikseen osakaskuntien kanssa.
• Iskukoukku tai koukku, 5 kpl
• Pitkäsiima, 100 koukkua
• Heitto- tai vetouistin
Pyydysmerkit oikeuttavat kalastukseen vain
merialueilla. Kalastus tai ravustus Sahajärvellä
ei ole luvallista merialueen merkeillä.
Kalastusoikeuden määräytyminen
Kalastusoikeus määräytyy vakituisen asuinpaikan tai omistuksessa olevan lomakiinteistön
perusteella. Teijon ja Mathildedalin merialueen pyydysmerkkejä voivat ostaa:
• Vesialueen osakkaat
• Teijolla, Hauenkuonossa, Lankkerissa ja
Talonpojan Teijossa sekä Mathildedalissa
vakituisesti asuvat tai lomakiinteistön
omistavat
Länsi-Suomen läänikohtaisella viehekalastusluvalla voi kuka hyvänsä kalastaa heitto- tai
vetouistimella ilman pyydysmerkkejäkin ja
asuinpaikasta riippumatta. Jokamiehen oikeuksiin kuuluu myös oikeus onkia ja pilk-

Noudata kalastussääntöjä
Muistathan, että kalastuksenhoitomaksu eli
”valtion kalastuskortti” on maksettava ennen
kalastuksen aloittamista. Merkitse pyydykset
selvästi lipuin. Verkoissa merkitään selvästi pyydyksen molemmat päät. Pyydysmerkit
kiinnitetään verkkolinjan ulkopäähän. Poista
seipäät, ankkurit ja kohot heti, kun lopetat
kalastuksen, jotta et hankaloita muiden kalastamista.

Kuva: Ari Ranta

kiä. Lisätietoja
www.mmm.fi

vapaa-ajan

kalastuksesta:

Pyydysmerkit Vilniemen Valinnasta ja Ravintola Terhosta
Jokaisella ruokakunnalla tai kiinteistön omistajalla on oikeus ostaa 8 pyydysmerkkiä. Lohen kalastukseen tarkoitetuille pintaverkoille
on omat pyydysmerkkinsä, joita myydään
enintään 2 kpl/ruokakunta. Pyydysmerkin
hinta on 5 € ja lohimerkin 10 €/kpl. Vuokrattaville lomamökeille kiinteistön omistaja voi
ostaa lyhytaikaisten vuokralaisten käyttöön
pyydysmerkkejä, jolloin niiden hinta on 20 €/
kpl.
Pyydysmerkkejä myy Teijolla Vilniemen Valinta (puhelin 02 7366166) sekä Mathildedalissa Ravintola Terho (puhelin 02 7363801).
Pyydysmerkit maksetaan käteisrahalla ostamisen yhteydessä. Kortteja ei voi käyttää. Myyntipisteistä on tarvittaessa saatavana vesialu-

Tapahtuma. Lisätiedot.

Ke, pe, su
Torstaisin klo 11
La klo 11‐15
Viikonloppuisin
Pe 14.2. klo 18
To 20.2. klo 9
La 22.2. klo 13‐15
La 22.2. klo 15‐18
Pe 28.2. klo 18‐21
Pe 14.3. klo 18‐21
To 20.3. klo 9
La 22.3. klo 21‐
Su 30.3. klo 15‐
To 3.4. klo 9
La 5.4. klo 11‐18
Su 6.4.
To 17.4. klo 19
Pe 18.4. klo 19
La 19.4. klo 11‐15
La 19.4. klo 15 ja 18
La 19.4. klo 19‐21
La 26.4.

Kyläsauna lämpiää Teijon rannassa. teijo.fi
Rukoushetki Teijon kirkossa. salonseurakunta.fi
Teijo‐tori Teijon Masuunilla. teijotori.blogspot.fi
Karaokea Terhossa. meri‐teijo.com
Sanan ja yhteyden ilta Teijon VPK:lla. salonseurakunta.fi
Aamukahvit Teijon Postillassa. salonseurakunta.fi
Koko perheen talvirieha Teijon Masuunin sisäpihalla. teijo.fi
Ilmainen kyläsauna lapsiperheille. teijo.fi
Louhi‐työpaja Mathildedalin Ruukkitehtailla. mathildedal.fi
Ruukin Ruhtinattaret ‐työpaja Mathildedalin Ruukkitehtailla. mathildedal.fi
Aamukahvit Teijon Postillassa. salonseurakunta.fi
Los Dynamos esiintyy Ruukin Krouvissa. ruukinkrouvi.fi
Kyläyhdistyksen vuosikokous ravintola Brukinrannassa. teijo.fi
Aamukahvit Teijon Postillassa. salonseurakunta.fi
Hyvinvointipäivä Mathildedalissa. sypressi.fi
Muotinäytös Mathildedalin Ruukkitehtailla. mathildedal.fi
Inkeriläiset Matilda Talolla
Inkeriläiset Matilda Talolla
Kevään kutsu ‐perhetapahtuma Mathildedalissa. mathildedal.fi
Inkeriläiset Matilda Talolla
Edu Kettunen Duo ‐konsertti Mathildedalin Ruukkitehtailla. mathildedal.fi
Avoimet Kylät ‐päivä. teijo.fi
Muutokset mahdollisia. Ks. teijo.fi/tapahtumakalenteri.
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Uudistuneen kalastuslain mukaan pyydyksiin tulee merkitä pyydyksen asettajan nimi ja
yhteystiedot sekä kalastusoikeuden osoittava
merkki siten, että ne ovat havaittavissa ilman,
että pyydystä tarvitsee nostaa vedestä. Kirjoita
vedenkestävällä tussikynällä verkon ulkopäässä
olevaan kohoon tai lippuun nimesi ja yhteystietosi.
Uusien sääntöjen mukaan säädettyä vähimmäismittaa pienempi kala on välittömästi laskettava takaisin veteen elävänä tai kuolleena.
Täysimittainen kala on laskettava takaisin veteen elävänä tai kuolleena, jos se on pyydetty rauhoitusaikana, kielletyllä pyydyksellä tai
kielletyllä kalastustavalla.
Kirjakkalan ja Mutaisten vesialueiden kalastuksesta löydät tietoa ao. kylien ilmoitustauluilta.
Ari Ranta ja Juhani Toivonen

Tapahtumakalenteri
Pvm ja klo

KyläKuulumisia

Hoitola & Majoitus
Sypressi Oy
Hyvinvointipäivä 5.4. klo 11-18
Tarjolla tuttuun tapaan erilaisia hyvän olon
hoitoja, kosmetiikkaa, vaatteita, asusteita.
Matildan puistotie 6
p. 040 718 7486
www.sypressi.fi

Koko perheen talvirieha
Teijon Masuunin sisäpihalla
la 22.2. klo 13-15
Ohjelmassa ainakin yhteisiä ulkoleikkejä
sekä makkaran ja tikkupullan paistoa. Muu
ohjelma päätetään hiihtolomaviikon aikana,
kun saamme tarkempia sääennusteita.
Lisätiedot: teijo.fi/tapahtumakalenteri.
Tilaisuuden jälkeen kyläsauna on avoinna
kaikille lapsiperheille klo 15-18,
ilmaiseksi!
Tervetuloa!
Järj. Kyläyhdistyksen virkistystiimi

Kuva: Hannu Paunila

Odotukset täyttyivät
Tätä kirjoittaessani käsillä on ainakin kaksi talven odotetuinta asiaa. Saimme ilmoituksen siitä, että Teijon kansallispuisto etenee laiksi ja eduskunnan käsittelyyn – ja saimme vihdoinkin kokea ensilumen.
Tavoitteena on, että kansallispuistoa koskeva laki käsiteltäisiin siinä tahdissa, että se astuisi voimaan 1.1.2015. Sitä ennen
pitää vielä ratkaista muutamia metsästykseen ja kalastukseen liittyviä asioita. Kansallispuistostatus nostaa alueemme tunnettuuden uudelle tasolle, mutta alueella jo vieraillut retkeilijä tuskin huomaa muutosta ainakaan ensi alkuun. Toivomme
tietysti, että kansallispuiston palvelutaso nousee nykyisestä lisääntyneen kävijämäärän myötä.
On arvioitu, että kansallispuistoksi muuttuminen lisää alueen kävijämäärää kymmenillä tuhansilla. Retkeilyalueella on
tähän mennessä vierailtu noin 70 000 kertaa vuodessa. Alueen elinkeinoelämälle kasvavat kävijämäärät ovat kaivattu piristysruiske, jonka kautta
saamme lisää kaikenlaisia palveluja. Kansallispuistohan ei tuo alueelle suoria tuloja, on myös oltava palveluja, joihin voi käyttää rahaa.
Tämä KyläKuulumisia ilmestyy juuri hiihtolomaviikon kynnyksellä siksi, että voisimme kertoa hiihtolomavieraillemme alueen tapahtumista ja
mahdollisuuksista. Laskettelurinteet ovat jo hienossa kunnossa, mutta murtomaahiihto vaatisi vielä lunta, joka tätä kirjoitettaessa on hyvää vauhtia sulamassa. Lounaiset vesisateet muuttuvat joskus nopeasti lumeksi, joten toivoa ei vielä kannata heittää.
Seuraava tärkeä päätös koskee Teijon kyläkoulua. Kaupungin asettama selvitystyöryhmä on saanut työnsä päätökseen ja se julkistetaan helmikuun
aikana. Olemme edelleen kovin optimistisia Teijon kyläkoulun tulevaisuuden suhteen.
Kyläyhdistyksen toiminnasta kiinnostuneille tiedoksi, että Teijon Alueen Kyläyhdistys ry:n vuosikokous on sunnuntaina 30.3. klo 15 ravintola
Brukinrannassa Teijolla. Tervetuloa keskustelemaan ja vaikuttamaan.
Hyvää hiihtolomaa ja aurinkoisia talvipäiviä kaikille!
Pauli Sarelius

Julkaisija: Teijon Alueen Kyläyhdistys ry
Toimitus: Marja-Sisko Ranta, 044 596 9300, tiedottaja@teijo.fi
Taitto: Tatu Gustafsson
Jakelu: Teijon alueen taloudet
Painosmäärä: 900 kpl

Lasten kanssa kyläsaunaan!

jotka eivät käytä sähköpostia.

Kyläyhdistyksen ylläpitämä yli 100-vuotias
Teijon kyläsauna on avoinna talvellakin kolme
kertaa viikossa. Sauna lämpiää keskiviikkoisin
16-19 (yhteinen uimapukuvuoro), perjantaisin 17-19 (naiset) ja 19-21 (miehet) sekä sunnuntaisin 17-20 (yhteinen uimapukuvuoro).

Kaikki kulttuuriyhdistyksen toiminnasta ja
tapahtumista kiinnostuneet kyläläiset ovat
tervetulleita mukaan yhdistyksen toimintaan. Vuosikokous on lauantaina 22.2. klo 11
Mathildedalin Ruukkitehtailla. Kokouksen
yhteydessä voi liittyä jäseneksi. Yhdistyksen
jäseneksi voi liittyä myös ottamalla yhteyttä
sähköpostitse (kulttuuriyhdistys@mathildedal.fi) tai maksamalla jäsenmaksun (10 euroa)
yhdistyksen tilille FI02 5410 0220 1162 66
(ilmoita viestikentässä yhteystietosi).

Muutamien lapsiperheiden toiveesta sunnuntain vuoron ensimmäinen tunti on tarkoitettu
erityisesti lapsiperheille ja silloin lapset saunovat ilmaiseksi vanhempiensa kanssa.
Lippuja saunaan saa Teijon Kyläkaupasta, joka
on auki ennen saunavuorojen alkamista ja osin
niiden aikanakin. Saunan yhteydessä on mahdollisuus avantouintiin.

Anneli Suitiala, p. 050 525 3733

Lauantaina 22.2. Talviriehan jälkeen Teijon
kyläsauna on lämpimänä klo 15-18 ja avoinna
kaikille ilmaiseksi. Tervetuloa tutustumaan!

Mathildedalin kulttuuriyhdistys
toimii

Kulttuuriyhdistys tiedottaa toiminnastaan
Kyläkuulumisissa, ilmoitustauluilla, netissä
osoitteessa mathildedal.fi ja jäsenille lähetettävin sähköpostiviestein - tai kirjeitse niille,

Teijon alueen yhdistysten
tapaaminen
Alueen yhdistysten edustajat tapasivat tammikuun puolivälissä. Tilaisuudessa käytiin läpi
yhdistysten suunnitelmia tälle vuodelle: paljon
tuttua, mutta myös jotain uutta on taas tulossa. Ilmapiiri oli innostava ja yhdistykset esittivät myös ideoita ja toiveita toistensa suuntaan.

Mitä Kylien Salo hanke sitten voisi osaltamme tarkoittaa? Pauli Sarelius ehdotti, että Teijon alue voisi toimia pilottina eli koekaniinina,
kun lähidemokratiaa ryhdytään toteuttamaan
sopimuspohjaisesti. Henrik puolestaan kutsui Teijon aluetta mukaan Varsinais-Suomen
ja Satakunnan yhteiseen Avoimet Kylät -päivään, joka järjestetään 26.4. Vaikuttaa siltä,
että otamme kutsun vastaan. Seuraa kotisivujamme.

Mathildedalin kulttuuriyhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää Mathildedalin,
Teijon ja Kirjakkalan kylien (Meri-Teijon alue)
kulttuuritoimintaa ja tukea alueen kulttuuriperinnön säilymistä. Yhdistys kokoaa taiteesta, kulttuurista ja kyläympäristön vaalimisesta
kiinnostuneet alueen vakituiset ja vapaa-ajan
asukkaat yhteiseen toimintaan.

Kulttuuriyhdistyksen aloitteesta on käynnistynyt Mathildedalin ruukkikylän kulttuuriympäristön hoidon ja täydennysrakentamisen
ohjeistuksen laatiminen. Työ tehdään opinnäytetyönä Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin laitokselle. Kevään Kutsu
-tapahtuman yhteydessä 19.4. järjestetään
keskustelutilaisuus, jossa selostetaan työn
lähtökohtia ja tavoitteita sekä tarjotaan kyläläisille mahdollisuus esittää omia toiveitaan ja
mielipiteitään. Jo perinteeksi muodostunutta
Ruukkipäivää vietetään lauantaina 28.6.

Palvelutiimi

Tilaisuudessa vieraili Salon kyläasiamies Henrik Hausen, joka kertoi ja keskustelutti Kylien
Salo –kehittämishankkeesta. Hankkeen puitteissa on tiedossa paljon yhdistystapaamisia eri
teemoilla. Niistä valtaosa sopii muillekin kuin
kyläyhdistyksille. Lisätietoa löytyy mm. Henrikin blogista: kyliensalo.wordpress.com.

Pauli Sarelius

Salon kaupunki päätti viime syksynä luovuttaa
Mathildedalin uimarannan lähellä sijaitsevat
vanhat maakellarit kulttuuriyhdistyksen hallintaan talkootyönä kunnostettaviksi museoviraston ohjeita noudattaen. Korjaustyöt käynnistettiin syksyllä ja niitä jatketaan kevään ja
kesän tultua. Maakellarit ja niiden viereiset
kiviaidat liittyvät olennaisesti ruukkikylän historiaan ja kylämaisemaan ja niiden pelastaminen tuhoutumiselta on tärkeätä. Ilmoittaudu
mukaan talkoisiin tai lahjoittamaan rakennusmateriaalia!

Uimakoulun järjestämisestä ja sen yksityiskohdista päätetään helmikuun hallituksen kokouksessa, joten kannattaa seurata TAKYn ilmoittelua teijo.fi- ja Facebook-sivuilla. Kiinnostuneet
voivat soitella Rantamäen Elinalle vaikka heti,
p. 050 302 6680.

Marja-Sisko Ranta
Tue alueen lasten uimakoulua ja osta Teijo-auto-paita.
Mannekiinina Kalle Rantamäki.
Kuva: Elina Rantamäki

Uimakoulu Matildanjärvelle
Teijon Alueen Kyläyhdistys on suunnitellut
järjestävänsä viiden päivän mittaisen uimakoulun heinäkuun alussa Matildanjärvellä.
Uimakoulua varten sovitaan opettaja, opetusvälineet, sauna ja muut käytännön asiat. Uimakoulusta kiinnostuneilta kartoitetaan myös
kuljetusten tarve.
Uimakoulu on tarkoitus rahoittaa t-paitojen
myyntikampanjalla, jonka tuotto menee uimakoulun kulujen peittämiseen. Tällä hetkellä
t-paitoja on myynnissä Teijon Kyläkaupassa ja
Teijon Masuunissa.
Mitä enemmän Teijo-auto-t-paitoja ostetaan,
sen paremmat uimakouluolosuhteet saamme
järjestymään. Jos kauppa käy ja halukkaita
uimakoululaisia ilmaantuu, voidaan järjestää
jopa kaksi ryhmää, esim. aloittelijoille omansa
ja alkeistaidot omaaville omansa. Alustavasti
on suunniteltu, että alaikäraja olisi kuusi vuotta.

Tunnelma katossa
Teijon Venekerho järjesti kunnon ”vanhan
ajan” pöytäjuhlat jo toista kertaa. Helmikuisena lauantaina Teijon Urheilutalolla oli yli 70
vierasta, pääasiassa lähialueelta, mutta myös
Salon keskustasta ja jopa Velkuanmaalta saakka.
Ruuaksi nautittiin Hollen lohisoppaa Marin
saaristonlimpun kera. Tanssia tahditti Antti
Vainion orkesteri solistinaan Pirkko Pelander
– ja porukkaa riitti lattialla tungokseen saakka,
varsinkin silloin kun rokki soi. Tanssin lomassa pidettiin arpajaiset sekä katseltiin upeita kuvia Teijon ja Saaristomeren kansallispuistoista.
Paikalla olleet tietävät, että juhlista riittää monenlaisia tarinoita kerrottavaksi vielä pitkäksi
aikaa.
Erikoisen lämmin kiitos kaikille vieraille: te
teitte juhlien riemukkaan tunnelman. Järjestävä seura puolestaan sai niin paljon kiittävää
palautetta, että ensi vuoden alussa juhlitaan
taas!
Illan emännät

Kuva: Aila Salmivaara

Kylillä tapahtuu

Kirjastoauto kulkee lainaamalla

Nyrkit saveen!

Kirjastoauto käy kylillä parittomilla viikoilla: keskiviikkoisin ensin Mathildedalissa
Terhon kohdalla 17.10-17.35, sitten Vilniemessä Vilniementie 1:n kohdalla klo 17.5018.20 ja vielä Kirjakkalassa Hamarijärventien tienhaarassa 18.30-18.45. Torstaisin
auto on Teijon koululla 9.30-11.00.

Keramiikkakurssilla on vielä muutama paikka
vapaana. Tule mukavaan seuraan saven pariin,
ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta. Ota
yhteyttä Aila Salmivaaraan p. 040 559 2279
tai tule tutustumaan pajalle tiistaisin klo 18.
Latua!
Laduntekijät ja hiihtäjät ovat kovasti talvea
toivoneet. Se tuli ja melkein menikin - mutta tuleeko taas uudestaan… MeriTeijo Skistä
Rannikon Jarkko kertoi, että jos keli vain sallii, he ylläpitävät noin kahden kilometrin latua
golfklubin ja hiihtokeskuksen välimaastossa.
Latu on tarkoitettu perinteiseen hiihtoon. Paras lähtöpaikka on golfklubin parkkipaikka.
Rinteen valojen loistaessa pystyy hiihtämään
jopa iltahämärissä, vaikkei otsalamppua olisikaan.
Kirjakkalan ladut taas sopivat sekä perinteiseen että luisteluhiihtoon. Latuja on niin mäkisessä kuin tasaisemmassa maastossa/järven
jäällä. Ilman lunta latuja ei tietysti synny, mutta tosi nopeasti tehdään, jos riittävä lumipeite
saadaan, lupaa Lasse Kurppa. Hyvä lähtöpiste
on Kirjakkalan Ruukkikylä tai Alun Talo.
Teijon Seudun Eläkkeensaajat
Eläkkeensaajien sääntömääräinen kevätkokous pidetään Postillassa tiistaina 11.3. kello
12. Pankin edustaja kertoo tämän vuoden
muutoksista. Boccia, jumppa ja lauluryhmä
jatkavat entiseen tapaan. Vireätä talven jatkoa
kaikille toivottaa Marjatta Munter.

Kirjastoauton väki on esittänyt huolensa
Teijon alueen kävijä- ja lainamääristä. Kyseessähän on mitä mainioin palvelu: autosta
löytyy laaja, vaihtuva valikoima lukemista
sekä monenlaista näkemistä ja kuunneltavaa! Eiköhän ryhdytä taas porukalla kansoittamaan pysäkkejä, jotta saamme pitää
tämän arvokkaan palvelun.
Leila Närhinen

Mathildedalin ilotulitus veti rantaan
ennätysyleisön
Vaikka ilotulitus teettää kymmeniä tunteja
vapaaehtoista työtä, hyvästä perinteestä kannattaa pitää kiinni. Nyt jo neljännen kerran
järjestetty tapahtuma osoitti, että ihmiset lähistöltä ja naapurikunnista löytävät yhä helpommin tiensä Teijon alueelle.
Täysin aukottomia liikenne- ja yleisömääriä
ei ole käsillä, mutta tapahtumaa järjestämässä
olleiden tahojen mukaan uudenvuodenaattona Matildan rannassa ilotulitusta seurasi pari
tuhatta henkeä. Liikenteenohjauksessa onnistuttiin edellisvuosia paremmin pitkälti Perniön VPK:n ansiosta. Ensi vuoden suunnittelu
on käynnistetty yleisöltä ja kyläläisiltä saadun

PERNIÖN VPK
SUORITTAA
Työsuoritteina mm. kaivonpesu;
katon pesu ja maalaus, puunkaadot,
juhlatelttojen ja tarvikkeiden vuokraus,
ilotulitukset ja turvallisuuskoulutukset.
Lisätiedot www.pernionvpk.fi
sekä p. 044 586 4112

palautteen myötä, joten kehitystä uskalletaan
luvata niin ilotulituksen kestoon, sisältöön
kuin oheistoimintaankin.
Tommi Lähde

Kyläkokous su 30.3. klo 15-17
Kokous pidetään ravintola Brukinrannassa.
Kyläkokous on Teijon Alueen Kyläyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous, jossa käydään läpi mennyt kausi ja lyödään lukkoon
uusi toimintakausi. Kokouksessa käsitellään
siis tilinpäätös, toimintakertomus, talousarvio
ja tiimien toimintasuunnitelmat sekä valitaan
uusi hallitus johtamaan suunnitelmien toteuttamista. Myös ajankohtaisista asioista on mahdollisuus keskustella.
Keskustelun lomassa nautitaan kahvia tai teetä
sekä pullaa.
Tervetuloa!
Hallitus

